Relatório actividades 2012 da Fundação Grünenthal

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
Instituto Português de Oncologia de Lisboa e a UMCCI:
Concretiza ao do Protocolo com a UMCCI e o Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPOL
para apoio as atividades de forma ao em dor dos profissionais de saúde integrados na rede de
presta ao de cuidados continuados e integrados. Ao valor inicialmente pago em 2011 (€ 20.000),
acresceu o pagamento de €5.000 em 20121 por lapso de facturação por parte do Instituto
Português de Oncologia de Lisboa.

Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED):
Concretização do Protocolo estabelecido com a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor
(APED) em 20111 expresso através do estabelecimento do Prémio Jornalismo Dor, destinado a
galardoar trabalhos que se destaquem sobre a temática da dor em Portugal nos meios de
comunica ao social/ no valor de €3.000, e a criação de 4 Bolsas de formação em dor com o valor
unitário de €1.500.

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto:
Durante o ano de 2012, um dos aspectos da actividade da Fundação foi a continuidade do
protocolo com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto relativa à constituição da
Cátedra em Medicina da Dor, inteiramente subsidiada pela Fundação Grünenthal, no valor de
€50.000, em dois pagamentos semestrais e iguais de €25.000.

Participação nas jornadas da Saúde da Assembleia da República em Maio, com formação dos
colaboradores da Assembleia da República relativamente a importância da avaliação da
intensidade da dor e com a entrega de uma brochura alusiva as actividades da Fundação
Grünenthal.

PRÉMIO GRUNENTHAL DOR 2011
Foi constituído o Júri que decidiu a atribuição dos galardoados do Premio Grünenthal Dor 2011. O
Júri reuniu para o efeito no dia 23 de Maio de 2012, contou com a presença de representantes da

APED e da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e foi presidido pelo Presidente da Fundação
(Prof Walter Osswald), atribuíram-se os seguintes prémios, respeitantes aos trabalhos que se
apresentaram a concurso durante o ano de 2011:

Prémio de Investigação Clínica:
"Somatosensory evoked potentials may objectively translate nociception/anti-nociception balance
with anesthetics", da autoria de Dra. Ana Isabel Rodrigues Castro; Dr. Pedro de Pinho e Costa
Amorim; Prof• Doutora Catarina Sofia da Costa Nunes Duarte; Prof. Doutor Fernando Gomes
de Almeida, da área de lnvestigação Clinica do Serviço de Anestesiologia do Hospital de
Santo António do Porto.

Premio de Investigação Básica
"Neurobiological mechanisms of pain in OA", da autoria de Mestre Joana Ferreira Gomes;
Licenciada Sara Raquel Monteiro da Silva Adães e Prof. Doutor Jose Manuel Pereira Dias de
Castro Lopes, do Departamento de Biologia Experimental da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.
Menções honrosas no âmbito da investigação Básica:
"Perturbações de Memoria na Dor Crónica: Desregulação Neurofisiológica do Circuito FrontoHipocampal lnduzida por urn Modelo Animal de Neuropatia crónica", da autoria de Professor
Doutor Vasco Galhardo e Dr. Helder Cardoso Cruz, do lnstituto de Biologia Molecular e Celular da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
"O Receptor-1 da galanina como potencial alvo terapêutico no controlo da hiperalgesia na dor
crónica inflamatória (Artrite): papel do núcleo dorsomedial do hipotalamo (DMH) na facilitação
descendente da dor", da autoria de Ora. Diana Amorim; Prof.•. Doutora Filipa Pinto-Ribeiro e
Prof. Doutor Armando Almeida, da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do
Minho, Braga.
Menções Honrosas no ambito da lnvestigacao Clinica:
"Epidemiology of chronic pain: a popula<;tion-based nationwide study on its prevelance,
characteristics and associated disability in Portugal", da autoria de Prof. Doutor Luis Filipe
Ribeiro de Azevedo; Prof. Doutor Altamiro da Costa Pereira; Dra. Liliane Mendonça; Mestre
Claudia Camila Dias; Prof. Doutor Jose Manuel Castro Lopes, do Departamento de Ciências
da lnformação e da Decisão em saúde e Dep. Biologia Experimental da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto.
"A catastrofização da dor como variavel mediadora entre a ansiedade pre-cirurgica e a dor
aguda p6s-cirurgica ap6s histerectomia", da autoria de Prof. Doutor Armando Almeida;
Dra.Patricia R. Pinto e Prof". Doutora Vera Araújo-Soares, da Escola de Ciências da saúde da
Universidade do Minho.

Os Prémios foram entregues em cerimónia pública alusiva ao Dia Nacional de Luta Contra a Dor,
realizada em Leiria no dia 19 de Outubro.

ATIVIDADES FORMATIVAS EM DOR
Durante 2012 manteve-se a disseminação nacional do Curso Pain Education, com sessões ao
longo de todo o Pais, tanto no âmbito dos Cuidados de saúde Primários como em hospitais.
Foram registados os vários cursos e instrumentos formativos pertencentes a Fundação Grünenthal.
Foi apoiada a edição e publicação do Manual de Dor Crónica, cujos autores foram os profissionais
da Clinica da Dor do instituto Português de Oncologia de Lisboa, no total de €20.436.

APOIO A ASSOCIACOES DE DOENTES
Apoio à Associação Alzheimer Portugal, no desenvolvimento do seu sítio da internet
(www.alzheimerportugal.org), no valor de €1.771,

